
• Landbruket vil trolig stå for 30-40% av det totale solcellemarkedet i Norge

• Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av produkter til landbruket i Norge

• Felleskjøpet har som målsetting å redusere Co2 utslippene i landbruket

• Bruk av solceller vil være viktig for å nå målsettingen



Om Klar Energy
• Etablert for å ivareta satsingen på fornybarenergi

• Eiere: Hareid Elektriske AS, Gjerde Invest AS og Riksheim Consulting AS

• Kunnskap og lang erfaring innen fagområdene elektro, ventilasjon og VVS

• Lokalisert i Hareid - Møre og Romsdal



VÅRT FOKUS
Levere kvalitet, profesjonalitet og kompetanse i alle ledd, 

der våre produkt og tjenester skal være blant de beste 

i markedet på ytelse og levetid.



Solcelleanlegg - komponenter

• Solcellepanel

• Inverter

• Monteringssystem



Glass - Glass Solcellepanel 

• Nominell strømproduksjon 270-330Wp  STC

• Panelstørrelse: 1680 x 990 x 40 mm (1,7 kvm)

• Glass - Glass solcellepaneler: 
• Lengre levetid (30 års garantitid)
• Opprettholder høyere produksjon over tid
• Sikrere med tanke på brannfare
• Generelt høyere kvalitet



Monteringssystem

• Fasade 

• Sørvendt   

• Øst-/vest-vendt

Ulike monteringsmåter



Montering – Viktige hensyn

• Taktekking

• Vind- og snølast 

• Ballast

• Takets bæreevne
• kvalitet /egnethet
• Drenering



Inverter

• Omformer likestrøm (DC) 
til vekselstrøm (AC)

• Ivaretar viktige sikkerhetsfunksjoner



Corporate Social Responsibility

Bærekraft, er noe mer enn bare salg av solceller.

Det innebærer krav til at våre leverandører produserer produkter i 
henhold til europeisk miljø- og arbeidslovgivning

• Returordning – medlem av NORSIRK
• Europeisk miljølovgivning - WEEE 



VI PROSJEKTERER

For en god prosjektering trenger vi presis informasjon

Vi utarbeider alltid prosjektrapport for våre prosjekter



Materiell –
Planleggingsskjema



Spesielle forhold?
• Oppstikk, fjell, skygge fra andre bygninger, kastevinder, tuntre, løv, barnåler, solforhold etc. 



Vedlikehold

• Generelt lite vedlikehold = lave kostnader
• Løpende vedlikehold
• Serviceavtale /sikkerhetskontroll



Spesielle utfordringer i landbruket 

Støv, skitt, store snømengder, ammoniakk, saltsprøyt langs kysten etc.



Ulik drift gir ulik energibruk

• Hvor mye energi trenger gården?

• Hvilke råd skal man gi?

• Kundens forventninger…..



Strømproduksjon fra et solcelleanlegg



Et typisk case
Måned KWH Pr dag Høyeste Laveste

Jan 12000 380 37 8

Feb 13000 470 37 9

Mar 12400 400 29 8

Apr 15600 520 34 10

Mai 15800 510 33 9

Jun 12600 420 29 9

Jul 16600 530 33 13

Aug 14600 470 32 11

Sep 17200 570 39 11

Okt 13700 440 31 8

Nov 12000 400 37 8

Des 14000 440 31 8

Total 165000

• Drift – Svin 

• Totalt energiforbruk i året 165 000 kWh

• Gjennomsnitt i mnd.: 13 750 kWh



Hvor mye energi trenger gården?

• Ambisjon: 50% fornybar energi=82500 kWh

• 100 000 Wp/285 Wp = 350 panel

• Hvor stor takflate treng vi:

Antall panel x størrelsen på panel

350 x 1,8 = 631 m2

• Pris er avhenger av flere faktorer:
Festesystem, inverterteknologi
og solcellepanel Wp



Oppsummert

• Strømproduksjonen kan variere fra time, dag, måned og år

• Noen måneder er strømproduksjonen høyere enn behovet, mens 
andre måneder er den lavere enn behovet



Strømproduksjonen til et solcelleanlegg



Strømnett /anleggsbidrag

• Bonden er ansvarlig for å innhente aksept for solcelleinstallasjon. 

• Send inn vår prosjektering til ditt nettselskapet. 

• Vi treng ei godkjenning fra nettselskapet før vi bestiller



Plusskunde

• En forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet

• Kan i utgangspunktet ikke selv videreselge kraften til andre sluttbrukere eller delta i 
engrosmarkedet

• Må selge overskuddskraften til en kraftleverandør.

• Betaler ikke fastledd for innmating.



Plusskunde

Ny definisjon av plusskunder fra NVE 1. januar 2017:

Plusskunde er en sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, 
hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. 
En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt 
eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

• Les mer: www.nve.no



Steg for steg

•Søk nettselskap om tilknytting av prosjektert 
anlegg

•Send søknad til kommune - byggetillatelse

•Signering av tilknytnings- og nettleieavtalen for PV

•Bestill utstyr som oppfyller krav i avtalen

•Bestill el- installatør for evt. toveis måler

•Bygge og dokumentere



Installasjon / Montering

• NB! Det er krav om godkjent el-installatør til sammenkobling og 
installasjon av solcelleanlegg



• Felleskjøpet og Elnettgruppen har inngått samarbeid.

• Klar Energy og Elnettgruppen har allerede et etablert samarbeid.



Elnettgruppen

• Allianse bestående av 20 regionalt store elektroentreprenører
• Dekker mesteparten av Norge gjennom avdelinger på i alt 75 lokasjoner
• Aktører med lang erfaring og betydelig elektroteknisk kompetanse



Våre konkurransefortrinn! 

• 30 års garantitid på solcellepanelene
• Prosjekteringskompetanse
• Stort miljø på elektrokompetanse



Prosess beskrivelse 

Selger

Pris til kunden Klar Energy på kopi

Klar Energy

Info til kunden ang. tekniske løysningar og produkt Selger på kopi

Selger

Info  til kunden Klar Energy på kopi

Vi leverer:
• Prosjektering og produktpakke

Når vi har levert, skal du ha:
• Rett produkt, på rett plass, til 

rett tid



KVALITET, PROFESJONALITET OG 
KOMPETANSE I ALLE LEDD


